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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMLARA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi’nde yürütülen Lisansüstü programlara yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı 

lisansüstü programlarına uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjanların belirlenmesi, 

başvuruların alınması, değerlendirme, kabul ve kayıt koşullarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge; 14/10/1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğrenim 

Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanuna, 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununa, 30/04/1985 tarih ve 18740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğe, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17/03/2010 tarihli Genel Kurul Kararı’na, 

03/03/2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen; 

a) Enstitü: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü’nü, 

b) EYK: Enstitü Yönetim Kurulu’nu, 

c) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu’nu, 

ç) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezi’ni, 

d) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü’nü, 

e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni, 

f) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu, 

g) YDS: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nı, 

ğ) T.C. : Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

h) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanlar ve başvuru tarihleri 

MADDE 5 - (1) Programlara kabul edilecek olan yabancı uyruklu öğrenci sayıları 

ve özel koşulları, her yarıyıl başında, anabilim dalı başkanlıklarının önerisi enstitü kurulunun 

onayı ve Senatonun kararı ile kesinleşir. 

(2) Programlara başvuru tarihleri, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde 

belirlenir. 

(3) Senato tarafından belirlenen başvuru koşulları, başvuru tarihleri ve başvuruda 

istenecek belgeler akademik takvimde belirlenen tarihlerde üniversite web sayfasında ilan 

edilir. 

(4) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılır. 



Senato Tarihi : 28/05/2019 

Toplantı No : 23 

Karar No : 04 

 

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARINININ LİSANSÜSTÜ 

PROGRAMLARA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ 

2 
 

 

(5) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

Başvuru koşulları ve gerekli belgeler 

MADDE 6 - (1) Yüksek Lisans ya da doktora programına başvuracak adayların 

aşağıdaki koşulları taşımaları gerekir. 

a) Uyruk 

1) Yabancı uyruklu olanlar, 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 

çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 

çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, Tanınan Hakların Kullanılmasına 

İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler , 

3) Yabancı uyruklu olanlar ile yabancı uyruklu iken T.C. vatandaşlığına, ikinci 

vatandaşlık olarak geçenlerin başvuruları bu yönerge kapsamında değerlendirilir, 

4) KKTC uyruklular, T.C. uyruklu olup öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar, 

çifte vatandaş olup uyruğu T.C. veya KKTC olanlar, çifte vatandaş iken sonradan T.C. ya 

da KKTC vatandaşlığından çıkarılanlar, yabancı uyrukluyken T.C. vatandaşlığına 

geçenlerin başvuruları bu yönerge kapsamında değerlendirilmez. 

b) Mezuniyet derecesi 

1) Başvuru esnasında, yüksek lisans programına başvuracak adayların bir lisans, 

doktora programına başvuracak adayların ise lisans ya da yüksek lisans programından mezun 

olmuş olmaları ya da mezun olma durumunda olmaları gerekir. Mezuniyet aşamasında olan 

adayların kayıt yaptırabilmeleri için kayıt tarihinden önce öğrenimlerini başarıyla 

tamamlamış olmaları gerekir.  

2) Mezun olunan programların örgün eğitim programları olması gerekir. 

3) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not 

ortalamalarının 4.00’lük sistem için en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan almış olması gerekir. 

4) Mezun olunan programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının YÖK 

tarafından kabul edilmiş olması gerekir. 

c) Dil yeterliliği 

1) Yabancı dil ile eğitim yapılan lisansüstü programlara başvuran adaylarda, adayın 

mezun olduğu program, başvuru yapılan programın dilinden farklı ise, başvuru yapılan 

programın dilinde YDS ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan 55 ya da eşdeğeri bir 

puanın alınmış olması zorunludur.  

2) Yabancı dil sınavı sonuçlarının sınavı yapan kurumca teyit edilebilmesi gerekir. 

Yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi; Sınav sonuçlarını beş yıldan daha uzun süre 

sistemlerinde tutan kurumlarca yapılan sınavlarda yabancı dil sınavının geçerlilik süresi beş 

yıl, sınav sonuçlarını beş yıldan daha az süre ile sistemlerinde tutan kurumlarca yapılan 

sınavlarda yabancı dil sınavının geçerlilik süresi, sınavı yapan kurumun sonuçları saklama 

süresi kadardır.  

3) Başvurdukları programın dili Türkçe olan adayların TÖMER veya eşdeğer resmî 

kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe dil yeterliğinin B2 olduğunu gösterir belgeye sahip 

olmaları gerekir. Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan 

programlardan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz. 

4) B2 düzeyinde Türkçe dil yeterlilik düzeyine sahip olmayan adaylara dil 

yeterliliklerini B2 düzeyine getirmeleri için en fazla iki yarıyıl süre verilir. Bu süre sonunda 

en az B2 düzeyinde dil yeterlilik belgesi olmayan adayların kayıtları silinir. 

5) Adayların mezun olabilmeleri için C1 düzeyinde Türkçe dil yeterlilik belgesine 

sahip olmaları gerekir. 

ç) Başvuruda istenen belgeler 
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Başvuru belgeleri İngilizce veya Türkçe dışındaki dillerde ise asıllarının onaylı 

kopyaları dışında ayrıca İngilizce veya Türkçe dillerinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. 

1) Başvuru formu, 

2) Lisans ya da yüksek lisans diplomalarının İngilizce veya Türkçe dilinde 

hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği, 

3) Not döküm belgesinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin 

dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği, 

4) Yabancı dil belgesinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin 

dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış örneği, 

5) Türkçe yeterlilik belgesi (varsa), 

6) Pasaportun resmi onaylı örneği (tercüme edilmiş), 

7) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf, 

8) İki adet referans mektubu, 

9) Niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve 

projelerini anlattığı mektup) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme, öğrenci kabulü ve kesin kayıt 

MADDE 7 - (1) Yüksek lisans programına başvurularda, lisans mezuniyet notunun 

%50’si, Türkçe dil sınav notunun %25’i, yabancı dil sınav notunun %25’i dikkate alınarak 

adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Türkçe dil sınav notu olmayan adaylar bu 

bölümden -0- alırlar. 

(2) Lisansa dayalı doktora programlarına başvurularda lisans mezuniyet notunun, 

yüksek lisansa dayalı doktora programlarında ise yüksek lisans mezuniyet notunun %50’si, 

Türkçe dil sınav notunun %25’i, yabancı dil sınav notunun %25’i dikkate alınarak adaylar 

arasında başarı sıralaması yapılır. Türkçe dil sınav notu olmayan adaylar bu bölümden -0- 

alırlar. 

(3) Puanların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK dönüşüm çizelgeleri 

kullanılır. 

(4) En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kontenjan sayısı kadar aday, kayıt 

hakkı kazanır.  

(5) Adayların öğrenciliğe kabulleri EYK kararı ile kesinleşir. 

(6) Sonuçlar, enstitünün web sayfasında duyurulur. 

Kesin kayıt 

MADDE 8 - (1) Başvuru sırasında teslim edilen orijinal veya onaylı belgeler kesin 

kayıtta tekrar istenmez. Başvuru sırasındaki belgelere ek olarak istenen belgeler şunlardır: 

a) Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, 

b) Öğrenim ücretinin ödendiğine ilişkin belge, 

c) İlgili enstitü tarafından ilan edilen diğer belge/formlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenim ücreti ve mali hükümler  
MADDE 9 - (1) Yurt dışı öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, 

Cumhurbaşkanı tarafından her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Yüksek 

Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı 

Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” gereğince Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, ilgili Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’ne uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretlerini 

ödemekle yükümlüdür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
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Yatay geçiş 
MADDE 10 - (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, yurt içindeki ya da yurt 

dışındaki bir başka üniversiteden yapılacak yatay geçişlerde, bu yönetmeliğin öngördüğü 

başvuru ve kabul şartlarının sağlanmış olması gerekir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 
MADDE 11 - (1) Hüküm bulunmayan durumlarda enstitünün lisansüstü eğitim-

öğretim uygulamalarıyla ilgili EYK kararları ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 

 


